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Jest piękną tradycją to, że już po raz trzeci odbywają 
się DNI AUSTRII w Opolu. 
Cieszę się z tego symbolu przyjaźni między Austrią 
i Polską. Chciałbym podziękować wszystkim 
Organizatorom i Sponsorom tej imprezy jak również 
Politykom Opola za ciągłą i bardzo dobrą współpracę. 
Polska i Austria są naturalnymi partnerami, oba te 
kraje łączy kulturowe sąsiedztwo w Europie regionów. 

Dr Ernst· Peter Brezovszky 
Konsul Generalny Republiki Austrii w Polsce Południowej 

WERNER SCHWAB 
OSOBY: Wszystkie m1>skie postaci· 

mają odczepiane organy pic/owe. 
PRZESTRZEiV: Tendenc.11na przcslrLetl 

jest warunkiem poka.inej mcnlłierfl . 

JE:;lYK: TEN skandaliczny język trt.eba w trybie dorninym 
Zlvyczajnie ro1..str1.elać JAKIM$ jęqkiem. 

Urodzi I się w I 958 roku w Grazu. Ukończył tam Politechnikę. studiowal też 
rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, gdzie powstały dwie wczesne 
jego sztuki teatralne. 

Prowokacyjnie wyznawal, że teatr był dla niego najbardziej obcą dziedziną 
sztuki, pisal więc z nienawiści do samego siebie i teatru. 

Jego dramaty wyrosty z pogranicza teatru i sztuk plastycznych. Odrzucenie 
tradycyjnych wyznaczników literackości łączy Schwaba z dokonaniami 
awangardowych twórców Grupy Wiedeńskiej. 

Wiedeński świat nie byl jednak dla Wernera łaskawy. Dlatego też w I 98 I roku 
wraz z żoną przeniósł się na wieś, do Wschodniej Styrii. Kupił tam 
gospodarstwo, zajmował się rolą i hodowlą zwierząt. 

Wydal dwa tomy dramatów Dramaty fekalne (199 I) oraz Komedie 
królewskie (1992). 

Jego sztuka Zaglada ludu, albo moja wątroba jest bez sensu przyniosła 
mu miano najbardziej obiecującego dramatopisarza roku 1991 (Theater 
hewe). 

Stworzy! własny język , który urósł do rangi nowego dialektu 
niemieckiego zwanego od namrjska autora Schwabdeutsch. 

Maszynopis ?rezydentek nadesłany do wiedeńskiego Burgtheater 
w 1989 roku odesłany zostal z jednoznacznym wyrokiem: „Nie do 
wystawienia". 

Kilka lat później (1994) inna wiedeńska scena Burgu wystawiła ten 
dramat, a autor osądu sprzed kilku lat otwarcie przyznał się do 
popelnionego wówczas błędu. 

Schwab nieustannie mitologizował swoje życie. Stworzył wizerunek 
artysty cynicznego i uparcie dążącego do celu. 

Po początkowych niepowodzeniach, błyskawiczne zrobił karierę. 
Zacząl pisać na zamówienie, żyjąc z teatru. Tempo i intensywność 

pracy były wyniszczające. 
Kolejne sztuki powstawały w nastroju podsycanym dużymi 

dawkami alkoholu. 
Znaleziono go martwego I stycznia 1994 roku z 4, I promila 

alkoholu we krwi. Miał trzydzieści pięć lat. Jego teatralna spuścizna to 
IS dramatów. 

Na podstawie: Małgorzata Sugiera, 
W cieniu Brechta. Niemieckojęzyczny dramat powojenny 1945-95, 

Kraków 1999 

Spoleczeństwem naszym kieruje urzędniczy aparat menedżerów i zawodo1d 
poli tycy; ludzie dałą się powodować zbiorowej sugestii, celem ich, który staje się 
celem samym w sobie, jest coraz więcej produkować i coraz 11rjęcej 

konsumować. Cala ludzka działalność podporządkowana jest celom 
ekonomicznym, środki stają się celami. człowiek automatem - dobrze 
odży11~onim, dobrze ubranym, ale ni mającym jakiegokolwiek większego 

zainteresowania dla tego. co stanowi jego specyficzną ludz.ką cechę i funkcję. Jeżeli 

człowiek ma być zdolny do milości. musi 1.1rmieść się na najwyższy poziom. Machina 
ekonomiczna musi służyć jemu. a nie on jej. Czl01dek musi mieć wpewniony udział 

w doznaniach. w pracy a nie tylko, w na jlepszym razie, w zyskach. Spoleczeństwo trzeba 
zorganizować w taki sposób, aby społeczna, przepojona milością natura ludzka nie zosta ła 

oddzielona od spolecznego życia , lecz s opila się z nim w J edność Jeżeli 1est prawdą. 
jak usilowalem to wykazać, że milość jest jedynym naturalnym i zadowalająci~n 
rozwiązaniem problemu ludzkiego istnienia •· wówczas kaid uklad społeczny, który 
wyklucza rozwój miłości. musi po ja kimś czasie zginąć na skutek sprzeczności 
z podstawowymi wymogami ludzkiej natury. 

(„) 
Nowocz.esny c'7.lowiek wyobcowuje się od siebie, od swoich bliźn i ch. od natury. 

Zosta ł prze talcony w towar. trak uje swoie si ły żywotne jako inwestyqę, która musi 
mu przynieść maksymalny zysk możliwy do osiągnięcia przy istni ejących warunkach 
rynkowych. Stosunki, 1akie łączą ludzi, są w zasadzie stosunkami wyobcowanych 
automatów. przy czym każdy opiera swoje bezpieczeństwo na trzymaniu się blisko stada 
i na nie 1V)~·óżnianiu się od innych w myśli . uczuciach r::zy dzialaniu. Chociaż każdy 

usiłuje trzymać się możliwie jak najbłiżei innych , ozostaje jednak zupelnie samomy, 
przepełniony głębokim ucruciem niepewności . niepokoju i winy. co występu je 

zawsze, dy czlo11tjekowi nie udaje siQ przezwycięz 1ć osamotnienia. 
(„.) 
Świat est i dnim. wielkim przedmi tern nasz go łaknienia , wielkim jabłkiem, 

wielką butelką , wielką pie ·i : my j esteśmy tymi, którzy ssą, wiecznie na coś czekaj ą. 

ma1ą na coś nadzieję - i wiecznie są z czegoś niezadowoleni. asza natum została 
nastawiona na wymienianie i ot rzymyv.:anie, na handel i konsumowanie; WSZ} tko, 
i to w równej mierze dobra duchowe 1ak i materialne staje się przedmiotem wymiany 

i konsumpcji 
Jeśli chodzi o sprawę milości , S)~uaqa si lą rz czy odpowiada temu społecznemu 

charakterowi dzisiejszego czlowieka. Automaty nie mogą kochać ; mogą tylko wymieniać 

między sobą swoje ,osobowe pakiety" w przekonaniu, że transakcja będzie uczciwa. 
(„ .) 

Nowoczesny czlowiek przeksztalcil się w towar: traktuje swoją zyciową en rgię jak 
inwestycję, która powinna mu przyn ieść maksymalni' zysk. stosowny do jego pozycji 
i situacji na ludzkim rynku. Czlo1.1.~ek taki jest w obcowany od samego siebie, od swoich 
bliźn ich , od natuty Jego głównym celem jest korzystna wymiana swoich zdolności, 
1\tjedzy i samego siebie, swego .osobowe o pakie u" - z innymi. którzy w równej mierze 
są n11stawieni na uczciwą i korzy mą wymianę. Jedynym celem życia i st ruch, jedym1 
zasadą - zasada uczciwej wymiany, jedynym zadowoleniem - konsumpqa. 

( . . ) 
Pragnienie zjednoczenia się z drugim czlo11~ekiem jest nałpo1ężniełszym dążeniem 

ludzi. Jest ono nałbardz1e1 podstawową namiętnością , jest St lą cementu1ącą caly rodzaj 
ludzki, klan, rodzinę, społeczeństwo. Klęsk na tym polu oznacza oblęd lub zagładę -
zagladę samego siebie lub zagladę innych. Bez mi lości ludzkość nie mogłaby istnieć 

ani jednego dnia. A jednak, j eżeli nazywamy zjednoczenie się lud7j .miłością" , 

natychmiast znajdujemy s i ę w p ważn1·m klopocie. 
Zjednoczenie można o iągać różnymi drogami - to, co różne, nie jest ani trochę 

mniej ważne od tego, co jest wspólne dla różnych form milości. Czy wsz~tkie można 
nazwać .milością"? Czy może powinniśmy zast r7.ec sobie prawo do używania 

-'-- słowa . milość" edynie na określenie szczególnego rodzaiu zjednoczenia, tego, 
" które było doskona lą cnotą we wszystkich 11.ielkich humanistycznych religiach 

i systemach filozofi cznych w ciągu ostatnich czterech tysięcy lat wschodniej 
i zachodniej historii? 

Erich Fromm, O szwce milości. 
Przeł. Aleksander Bogdanski. Wars-u1wa 1971 
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Premiera 24 IV 2002, Duża Scena 
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Autora reprezentuje Agencja Dramatu i Teatru „ADIT' 


